Dienst
Aangepast
Vervoer
Grimbergen

Praktisch
Aanvragen kan je minimum een week vooraf
doen, telefonisch op het nummer 02/270 94 36
of per mail via info@dav-grimbergen.net.
Tijdens de week is er telefoonpermanentie van
9u tot 12u en van 13u tot 16u.
Voor gebruikers met een persoonsvolgend
budget worden de kosten van de assistentie
afgesproken binnen de dienstverleningsovereenkomst. Andere gebruikers betalen
2,5€/uur (met een min. van 2,5€).
Verplaatsingskosten worden verrekend volgens
de tarieven van de Dienst Aangepast Vervoer.

Samenwerkende gemeenten:
Bever, Dilbeek, Galmaarden, Grimbergen,
Herne, Kampenhout, Kapelle-op-den-Bos,
Gooik, Halle, Lennik, Londerzeel, Meise,
Merchtem, Pepingen, Steenokkerzeel, Zemst

Grimbergsesteenweg 40

1850 Grimbergen

02/270 94 36
info@dav-grimbergen.net

Dienst Aangepast Vervoer

De Dienst Aangepast Vervoer (DAV) van vzw
Eigen Thuis vervoert inwoners van het
arrondissement Halle-Vilvoorde met ernstige
mobiliteitsbeperkingen, die geen gebruik kunnen
maken van het openbaar vervoer of andere
vervoersdiensten (vb. mutualiteiten…).
DAV is 7 dagen op 7 beschikbaar van 7u tot 24u
en beschikt over aangepaste voertuigen die je
van deur tot deur vervoeren.
Er is geen lidgeld vereist, geen doktersbewijs of
inkomensbewijs. DAV vervoert je waarheen je
wenst, zonder beperking in afstand of in reden
van verplaatsing.
De chauffeurs helpen je bij het in- en uitstappen en
maken je rolstoel veilig vast in de bus. Zij helpen je
ook bij het binnen- en buitengaan van een gebouw.

Praktisch
Aanvragen kan je maximum 1 maand en
minimum 48u op voorhand doen, telefonisch
op het nummer 02/270 94 36 of via mail op
info@dav-grimbergen.net.
Tijdens de week is er telefoonpermanentie van
9u tot 12u en van 13u tot 16u.
Als gebruiker betaal je je rit per persoon, ook als
er meerdere personen samen vervoerd worden. Eén
assistent of begeleider mag gratis meerijden.
Per rit betaal je 2€ startgeld en 0,50€/km voor
rostoelgebruikers en 0,66€/km voor mensen die
niet rolstoelgebonden zijn tot de 25ste km. Vanaf de
26ste km komt daar 0,25€/km bij.
Als inwoner van een gemeente die een financiële
samenwerkingsovereenkomst sloot met DAV
Grimbergen krijg je een korting van 0,10€ op de
kilometerprijs.
Je betaalt niet rechtstreeks aan de chauffeur, maar
ontvangt maandelijks een factuur met een overzicht
van de uitgevoerde ritten.
Je kan ook met je persoonsvolgend budget betalen.
Alle kilometers en de op- en afstaptijd worden in
rekening gebracht.

Mobiele Assistentie en
Begeleiding
Heb je thuis of op verplaatsing nood aan
assistentie bij vrijetijdsbesteding? Heb je een
vraag naar begeleiding bij een bezoek aan de
dokter of het ziekenhuis, bij het winkelen, bij
een uitstap of een bezoek aan familie,…?
Dan kan je beroep doen op onze mobiele
assistenten (MaBe)
Zij vervoeren je in een aangepaste wagen of
minibus en dit tussen 7u en 24u.
De MaBe-assistenten geven assistentie bij
Activiteiten van het Dagelijkse Leven en werken
volgens het assistentieprincipe. Dit betekent
dat zij enkel assistentie verlenen op vraag en
aanwijzing van de zorgvrager of van de
hulpverlener of mantelzorger die gewoonlijk
begeleidt.
Voor wie?
Voor personen met een fyskieke of mentale
beperking, bejaarden, chronische zieken,…
Voor wie verder zijn leven zelfstandig wil
uitbouwen. Voor wie mobiel wil zijn. Voor wie
actief wil blijven. Thuis of op verplaatsing.

